بسم هللا الرحمن الرحيم

شرح صحيح البخاري ()3
تابع شرح مقدمة البخاري

الشيخ  /عبد الكريم الخضير
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
بقي تنبيه خفيف والمسائل يفتح بعضها بعضا ،قلنا إن أفضل الطبعات الطبعة السللطانية ،بنلا عللأ أن المودلو

هللو مللا رللور عليهللا ،نسللخة مصللور ل ل" طللوا النةللا " هللرة مصللور عللن السلللطانية ،وتمتللاع عللن أرلللها بتصل يح
بعض األخطا التي نبه عليها في الكتاب في ددول الخطأ والصواب ،فهي أفضل ملن األرلل ملن هلرة ال ي يلة،

مع أن التعامل معها سهل ،يعني ورقها دديد وطري ،بينما القديمة الطبعة السلطانية األولأ في التعامل معها فيه
عسر؛ ألن ورقها فلي الااللم م تلرا ،أسلو  ،هلرة مسلألة ،المسلألة ال انيلة :أن الطبعلة ال انيلة التلي تللي السللطانية
لبوالا سنة ألف وثالثمائة وأربعة عشر بعدها مباشر  ،هي بنفس ال روف ،وبنفس الصلف إال أنهلا رل

ف فيهلا

هرة األخطا .
تنبيه ثالث :وهو أن بعلض النلاي يطللل السللطانية ،حتلأ ملن المليلفين ومملن لهلم عنايلة ،يطللل السللطانية ويريلد

بها العامر  ،باعتبار أنها طبعة في ار الخالفلة فلي اسلطنبول ،والمل ار بالسللطانية إذا أطلقلف التي مرير الطين ا
عبد الحميد ب باعتها ،وطبعة عنى النسخة اليونينية ،ورورت فيما بعد بدار طوا النةا  ،أو ار المنهاج.
الشروع ف المتن

الحمد هلل رب العالمين ،الحمد هلل حمدا طيبا رباركا فيه كميا ححير را يا و ر يى ،وصينى ه وسين وايارع عنيى
عبده ورسوله نبي ا رحمد ،وعنى آله وصحبه وسن .
مرا بعد  :ي
فهي ا موا عييرص ال ييحيح المطي د الخييار المخت يير ،ريين مرييور رسييو ه -صيينى ه عنيييه وسيين  -وسي ه

ومحاره ،ألرير المؤر ين ،وحافظ المحدثين ،مب عبد ه رحمد بن إسماعيل بن إبراهي بن المغيير البخياري- ،
رحمه ه تعالى -نعر ه عنى شيخ ا ،مب رحمد العابد ال اسك العال العالرة عبد الكر بن عبد ه الخضيير
رف ه قيدره ،ومعنيى ه ككيره ،وز ين ه رقاريه في األرص ،وجعنيه ه ل يا ولنمطينمين ،ول يالب العني كاي ار،
وعنم ييا ه رييا ف نع ييا ،وننع ييا بمييا عنم ييا ،وزادنييا وإحييا عنميام وعميالم ،وملحق ييا وولييدف ا وشيييخ ا بييعب عبييد ه
البخاري ر مئمة المطنمين ،ر صحر رسو ه -صنى ه عنيه وسين  ،-في دفير رحميد -صينى ه عنييه
وسن .-
بط ه الرحمن الرحي

قا الشيخ اإلرام الحافظ مبو عبيد ه رحميد بين إسيماعيل بين إبيراهي المغيير البخياري -رحميه ه تعيالى- -

آرين :-كيف كيا بيد اليوح إليى رسيو ه -صينى ه عنييه وسين  ،-وقيو ه -جيل ككيرهِ{ :-إَّنيا م حوو وححيو يا
ين ِرن وب حع ِد ِه} [سور ال طا .]163:
ِإولحي وك وك وما م حوو وححيو ا ِإولى ُنو ٍح ووالَّ ِبِي و
حدث ا الحميدي عبد ه بن الزاير قا  :حدث ا سنيا قا  :حدث ا ححيى بن سعيد األن اري قا  :مابرني رحميد

بن إبراهي التيم  ،منه سم عنقمة بن وقاص النيث حقو  :سمعت عمر بن الخ اب -ر ي ه ع يه -عنيى
الم بر قا  :سمعت رسو ه -صنى ه عنيه وسن  -حقو  :إنما األعميا بال ييا  ،وإنميا لكيل اري مر رين نيوى،

فمن كانت هخرته إلى دنيا ح يبها ،مو إلى ار مر ف كحها ،فهخرته إلى را هخر إليه)).
حسبك.

شرح رقدرة البخاري
ال مد هلل رب العالمين ،وأرلي وأسلم علأ عبدة ورسوله نبينا م مد ،وعلأ آله وأر ابه أدمعين.
أما بعد:
فمللا ذكلرة األ الشلليخ /عبللد هللا مللن ثنللا  ،ودللله مخللالف للواقللع ،علمللا بللأن ال نللا فللي الودلله ولللو كللان بللالواقع يللر
مر وب شرعا ،وإن دا في بعض النصوص ما يدل علأ دواعة لمن ال يتأثر به ،لكن علأ اإلنسان أن يت اشلأ
م ل هرة األملور ،وقلد كلان شليخ اإلسلالم ابلن تيميله -رحمله هللا -فيملا ذكلرة ابلن القليم فلي أواخلر ملدارج السلالكين

من الةز األول يقول :كان شيخنا إذا ملدح فلي ودهله قلال :أنلا لسلف بشلي  ،وال للي شلي  ،وال عنلدي شلي  ،وال
مني شي  ،ثم يقول:
أنل ل ل ل ل ل للا المكل ل ل ل ل ل للدي وابل ل ل ل ل ل للن المكل ل ل ل ل ل للدي

وكرا

كان

أبي

وددي

ثم يقول -رحمه هللا :-وهللا ما علف أدلد إسلالمي فلي كلل وقلف ،وإللأ انن ملا أسللمف إسلالما ديلدا ،هلرا يقولله
شيخ اإلسالم ،اإلمام الوارث ،والصديل ال الث فكيف بمن ونه ،وهللا المستعان.

افتللتح الكتللاب بالبسللملة ،واألرللل أن تكللون البسللملة؛ ألنهللا مللن الص ل يح بعللد قللول الكاتللم ،قللال :الشلليخ اإلمللام
ال افظ أبو عبد هللا م مد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المايلر البخلاري -رحمله هللا تعلالأ- ،-آملين ،-هلرة ليسلف

من اإلمام البخاري.

الري كتبه اإلمام البخاري.

بياب كييف كيا بيد اليوح ] وأملا قلول قلال الشليخ
بط ه الرحمن الرحي  :كيف كيا بيد اليوح  ،مو بياب مو ُ
اإلمللام ال للافظ هللرا للليس مللن و للع الميلللف ،وإنمللا هللو مللن و للع بعللض الللروا عللن البخللاري ،أو بعللض النسلا ،

ير في الكتم ،تةد ثنا في أسطر أربعة ،أو خمسة علأ الميلف ،و عا له ،وهلرا لليس منله قطعلا،
وهرا يودد ك ا
وقد يقال فيه قال شيخنا اإلمام ال افظ ،وهرا يعرف أنه ليس من رنيع اإلمام الميلف -رحمه هللا -وإنما هلو ملن

بعدة ،ال يمكن أن يقول البخاري عن نفسه الشيخ اإلمام ال افظ.

الكتللاب ابتللد بالبسللملة ،ودلر عللن ال مدلللة والشللها  ،كمللا تللرون ،فابتللد  ،افتللتح بالبسللملة ،اقتللدا بللالقرآن الكلريم
حيث أدمع الص ابة علأ كتابتها في أول المص ف ،وفي أول كل سور منه عدا ب ار .

كتم النبي -رلأ هللا عليه و سلم -إلأ الملوك كما سيأتي في قصة هرقلل ،وفلي كتلاب رللح ال ديبيلة ،ابتلدأت
بالبسللملة ،وك يللر مللن أهللل العلللم يكتللم بعللد البسللملة ال مللد لله والشللها كمللا رللنع اإلمللام مسلللم ،وبعضللهم يكتفللي
بالبسملة.

أمللا بالنسللبة ل مللام البخللاري ف لألن مللا دللا مللن أحا يللث بألفللا ((كللل أمللر ذي بللال ال يبللدأ فيلله بال مللد هلل)) ،هللرا
ال ديث بةميع ألفاظه وطرقه ليس بصل يح عللأ شلرل البخلاري ،وللرا للم يلتلزم بله ،بلل

لعفه دمهلور أهلل العللم

بةميع طرقه وألفاظه ،وإن كان ابن الصالح والنووي قد حسنا لفظ ال مد من هرة األلفا  ،ويبقأ أنله ال يصلح وال
ي بف علأ شرل اإلمام البخاري.

"الحمييد والشييهاد " إنمللا ي تللاج إليهمللا فللي الخطللم ون الرسللائل ،كمللا هللو ظللاهر ممللا يللرو عللن النبللي -عليلله
الصللال والسللالم -ففللي خطبلله يفتت هللا بال مللد ويتشللهد ،وأمللا بالنسللبة لرسللائله فيقتصللر فيهللا علللأ البسللملة ،ولعللل

اإلمللام البخللاري أدللر الكتللاب مةللر الرسللائل إلللأ أهللل العلللم؛ لينتفع لوا بلله تعلمللا وتعليمللا ،وقللد نفللع هللا بلله نفعللا
عظيمللا ،فللال يودللد كتللاب أنفللع مللن ه لرا الكتللاب بعللد كتللاب هللا -دللل وعللال ،-وال يودللد علللأ ودلله األر

كتللاب

أرح من هرا الكتاب بعد كتاب هللا تعالأ.
وأمللا مللا يللركر عللن اإلمللام الشللافعي -رحملله هللا تعللالأ -أنلله قللال" :مللا علللأ ودلله األر

كتللاب أرللح مللن كتللاب

مالللك" فكالملله رل يح فللي وقتلله قبلل ودللو الصل يح ،وقللول أبللي علللي النيسللابوري" :مللا ت للف أ يلم السللما كتللاب
أرح من كتاب مسللم" فهلرا معلروف عنله لكنله ال يقتضلي األرل ية عللأ كتلاب البخلاري ،وإنملا ايلة ملا فيله أن

يكون مساويا للبخاري ،وقد قيل بهلرا أنهملا عللأ حلد سلوا  ،والمقلرر عنلد عاملة أهلل العللم ودملاهيرهم أن رل يح

البخاري أرح وأعظم وأك ر فوائد؛ لما تميز به من نظافة في األسانيد ،وت ري في المتون ،و قة في االستنبال.
"بط ه الرحمن الرحي "

الةار والمةرور في "بط ه" ،قبل ذلك يةدر بنا اإلشلار إللأ شلي مهلم قلد وقلع فيله بعلض النلاي ،يقلول ملا ام
حديث (( كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه ببسم هللا)) ،وفي رواية(( :بال مد هللا)) لم ي بلف ،فلملاذا ن بلف ملا للم ي بلف؟
ونصدر كتبنا بالبسملة وال مد له وال ديث لم ي بف في هرا؟ مع األسف أنه أللف كتلاب فلي العقيلد افتت له بقولله:

كانف الكتم التقليدية تفتتح بالبسملة وال مد له ،إذا لم ي بف هرا ال ديث معناة أنله  ........كأنله يقلول :ال يةلوع
أن نفتلتح كتبنلا بالبسللملة وال ملد للله ،معتملدين علللأ أحا يلث

لعيفة ،هللرا الكلالم للليس بصل يح ،هللرا الكلالم للليس

بص ل يح ،فالبسللملة ثبتللف فللي موا للع ك يللر فللي األكللل والشللرب ،وابتللدا ك يللر مللن األمللور ثبتللف بهللا النصللوص،
فللالعلم مللن أوالهللا ،والتصللنيف مللن أحقهللا وأدللدرها بللرلك ،وال ملد للله افتللتح بهللا القلرآن ،كللان النبللي -عليلله الصللال

والسالم -يفتتح بها خطبه ،فإذا كلان فلي الكتلاب مقدملة يفتلتح بال ملد لله كالخطلم ،وإذا دلر علن المقدملة يكتفلي
بالبسملة كالرسائل.
البسملة كالم أهل العلم في شرحها وتفسيرها طويل دلدا ،واسلتع ار

ملا قالله أهلل العللم فلي ذللك ال شلك أنله يأخلر

علينللا وقت لا طللويال ،ونكتفللي باإلحالللة إلللأ كت لم التفسللير التللي أولللف هللرا الةانللم -يعنللي تفسللير البسللملة -أهميللة
كبر  " ،كتفسير القرطبي" م ال و يرة من التفاسير التي تعر ف لتفسير البسملة.

الةللار والمةللرور "بط ي ه" متعلللل بم للروف قللدرة البص لريون اسللما مقللدما قبللله ،قبللل الةللار المةللرور ،والتقللدير:

ابتدائي كائن ،أو مستقر ،وقدرة الكوفيون فعال مقدما ،والتقدير عندهم :أبدأ ببسم هللا ،فالةلار والمةلرور فلي األول
علأ رأي البصريين في مو ع رفع ،وفي ال اني نصم،ل ودوع بعضهم تقلديرة اسلما مليخ ار ،أي :بسلم هللا ابتلدائي

يعني في الكالم -وقدر الزمخشري المتعلل فعال ميخ ار ،أي :بسم هللا أق أر ،أو أتلوا؛ ألن الري يتلوة مقرو  ،وكللفاعل يبدأ في فعلله بسلم هللا كلان مضلمار ملا دعللف التسلمية مبلدأ لله ،كملا أن المسلافر إذا حلل ،أو ارت لل ،فقلال:

بسم هللا ،كان المعنأ بسم هللا أحل ،وبسم هللا ارت ل ،يقول :وهرا أولأ من أن يضمر أبدأ؛ لعلدم ملا يطابقله ويلدل
عليلله ،نعللم البداي لة مودللو  ،لكللن التعيللين بالتخصللي
يقول :بسم هللا أشرب؛ ألن أبدأ ال تخص

وتن

أولللأ مللن التعملليم ،فانكللل يقللول :بسللم هللا آكللل ،والشللارب

علأ الم ار -يعني كما قدرة الكوفيون.-

متأخر ،الةلار والمةلرور المتعللل متقلدم للدالللة عللأ االختصلاص؛ ألن تقلديم المعملول عللأ
ا
وإنما قدر الم روف

اع ون حعُب ُد} [سلور الفات لة ]5:وبسلم هللا أقل أر يعنلي ال بايلرة ،قلد
عامله يفيد االختصاص ،كما في قوله -دل وعالِ{:-إَّح و
ِيك َّالي ِ ي واوني و } [سلور العللل ]1:ملا قيلل بسلم
يقول قائل في أول سلور أنزللف ملن القلرآن تقلديم الفعلل{ :ا حق و حم
اسي ِ ورا و
ير ِب ح
ربك اق أر؛ للداللة علأ االختصاص ،والةواب أنه قدمف القل ار  ،لالهتملام بشلأنها ،والعنايلة بهلا ،فالنلاعل إنملا أنلزل
ليق أر فقدمف الق ار لالهتمام بشأن الق ار .

قال -رحمه هللا :-كيف كا بد اليوح إليى رسيو ه -صينى ه عنييه و سين -؟ كيلف كلان بلد اللوحي إللأ
رسللول هللا -رلللأ هللا عليلله وسلللم-؟ تالحظللون أن لله لللم يقللل :كتللاب بللد الللوحي ،وفللي الروايللة التللي بللين أي للدينا
واعتمدت في هرة الطبعة بدون باب.

يف كا بد الوح إلى رسو ه -صنى ه عنييه وسين  -وهلرة روايلة أبلي ذر واألرليلي بإسلقال لفلظ بلاب،

وألبي الوقف وابن عساكر والباقي باب ،كيف كان؟ وأملا كتلاب ،فلال يودلد فلي شلي ملن النسلخ ال المخطوطلة وال
المطبوعللة ،كتللاب بللد الللوحي ال يودللد ال فللي النسللخ المخطوطللة وال المطبوعللة قللديما ،يعنللي قبللل "م مللد فليا عبللد

الباقي" ،والري يالم عللأ ظنلي أن ذكرهلا فلي فلتح البلاري فلي المطبعلة السللفية أنله ملن تصلرف "م ملد فليا عبلد

الباقي "؛ ألنهلا ال تودلد فلي طبعلات فلتح البلاري قبلل السللفية ،وهلرة طبعلة بلوالا معلي التلي هلي أرلح الطباعلات

لفتح البلاري لليس فيهلا كتلاب ،بلل نل

العلملا كلابن حةلر و يلرة عللأ أن هلرا المو لع خلال ملن كتلاب عللأ ملا

سيأتي .
قال -رحمه هللا تعالأ- ،-ور ي عنه :-بسلم هللا اللرحمن اللرحيم ،كيلف كلان بلد اللوحي إللأ رسلول هللا -رللأ
هللا عليله وسللم -اللخ  ...ال فللي كتلاب بلد اللوحي وال يلرة ،حتلأ وال بلاب ،مشليا علللأ روايلة أبلي ذر؛ ألنهلا هللي
المعتمد عنلد ابلن حةلر يقلول :وقلد اعتملدت عللأ روايلة أبلي ذر علن شليوخه ال الثلة ،وأشلرت إللأ ملا علداها عنلد

ال ادللة ،وأشللرت إلللأ مللا عللداها عنللد ال ادللة ،ولللم يللركر الش لراح الخللالف فيهللا بللين نسللخ البخللاري ،مللا قللالوا أنهللا

وددت في نسخة من النسخ- ،يعني لفظ كتاب -لم يركر الشراح الخالف فيها بلين نسلخ البخلاري ورواياتله ،كلفلظ

الباب -يعني لفظ الباب -اختلفوا في ثبوته ،ولرا قلال العينلي :وإنملا قلال بلاب وللم يقلل كتلاب ،وإنملا قلال بلاب وللم
يقللل كتللاب؛ ألن الكتللاب يللركر إذا كللان ت تلله أب لواب وفصللول ،إذا كللان ت تلله أب لواب وفصللول ،والللري تضللمنه هللرا
الباب فصلل واحلد ،يعنلي للو نظرنلا إللأ الكتلاب فلي أولله ،كيلف كلان بلد اللوحي إللأ رسلول هللا -رللأ هللا عليله

وسلللم ،-لكللن هللل فيلله أب لواب إلللأ كت لاب اإليمللان؟ مللا فيلله وال بللاب ،فكيللف يكللون كتللاب ون أب لواب؟ ولللرا يقللول
العينللي :ولللم يقللل كتللاب؛ ألن الكتللاب يللركر إذا كللان ت تلله أبلواب وفصللول ،والللري تضللمنه هللرا البللاب فصللل واحللد
ليس إال ،فلرلك قال":باب" ،ولم يقل " :كتاب".
وقللال ابللن حةللر فللي شللرح كتللاب اإليمللان فللي أوللله فللي الةللز األول رللف ة سللتة وأربعللين مللن السلللفية قللال :لللم

يستفتح المنصف بد الوحي بكتاب؛ ألن المقدمة ال تسلتفتح بملا يسلتفتح بله يرهلا؛ ألنهلا تنطلوي عللأ ملا يتعلقلوا
بمللا بعللدها ،إذا عرفن لا هللرا عرفنللا إن إق للام كتللاب بللد الللوحي فللي الطبعللة السلللفية خطللأ ،وتصللرف مللن الطللابع،

تصللرف مللن الطللابع ،ورق لم ومشللأ علللأ األرقللام إلللأ أخللر بللاب سللبعة وتسللعين ،أخللر كتللم الص ل يح علللأ ترقيملله
وترتيبه ودعله بد الوحي كتاب ،وإال فالعلما ينصون علأ أن المصنف لم يسلتفتح بلد اللوحي بكتلاب ،وال يودلد

مللن فللروا الروايللات لفظلة كتللاب ،وال عنلد أ للعف الللروا عللن البخللاري مللا ودللد ،فيكللف يق للم فللي الكتللاب مللا للليس
منه ،هرة الطبعة السلفية قد يقول قائل "م مد فيا عبد الباقي" مفهلري وملرقم فلال تل قله تبعلة م لل ملا تل لل أهلل
العلم ،ال سليما وأن الكتلاب طبلع بإشلراف شليخنا الشليخ عبلد العزيلز بلن بلاع ،وهلو ملن أهلل ال لديث ،وأيضلا مملن
اعتنللا بلله الشلليخ " م للم الللدين الخطيللم " وهللو مللن أهللل العلللم ،فكيللف يتصللرف "م مللد ف ليا عبللد البللاقي" هللرا
التصرف وال ير عليه من قبل الشيخين؟.

أللي يظهر أن عناية أهلل العللم الكبلار بم لل هلرة األملور ،يعنلي هلم يلتفلون إللأ ملا هلو أهلم منله ،فلال يلتفلون إللأ

لور فنيللة وشللكلية ،ويعتقللدون بل ل"م مد ف ليا عبللد البللاقي " أنلله مللن أهللل هللرا الشللأن فللي
أمللور تعللد فللي الطباعللة أمل ا

الطباعة ،وال رص عليها ،والدقلة فيهلا ،ويعتملدون عليله وإال فإ خلال كلملة كتلاب خطلأ ،إ لافة إللأ أن ال لافظ -
رحمه هللا تعالأ -قصد تةريد الكتاب يعني فتح الباري من المتن ،وهرا أيضا مل ظ أخر قصد تةريلد فلتح البلاري

مللن المللتن ،فالطللابع "م مللد فليا عبللد البللاقي" بللإقرار الشلليخين باعتبللار أنهمللا اسللم الشلليخين علللأ الكتللاب ،فالتبرئللة

ليسف بوار  ،وابن حةر ن

علأ أنه در الكتاب من المتن ،لئال يطول الكتاب ويكبر حةمه ،در ة ملن الملتن

فلأق موا الملتن فللي الكتلاب ،وليلتهم إذ تصللرفوا هلرا التصلرف أ خللوا الروايلة المناسلبة للشللرح ،وال شلك أن م لل هللرا
من شيم التصرف بكتم أهل العلم ،وإال فاألرل أن يطبع الكتاب كما هو ،من أين أحضرت يلا "م ملد فليا عبلد
البللاقي" هللرة النسللخة التللي أق متهللا فللي الشللرح؟ وال للافظ يقللول قوللله يشللرح كلمللة ال تودللد فللي المللتن الللري أثبتلله "
م مللد فليا عبللد البللاقي" ،وقلد يودللد فيلله مللن األلفللا مللا ي تللاج إلللأ شللرح وال يشللرحه ابللن حةللر ،باعتبللار انلله فللي

الرواية ،ال يودد في الرواية التي اعتمدها ،ال شك أن هرا يلر الئلل أرلال يعنلي كلون الشليخ -رحملة هللا عليله-
يمر عليه م ل هرة األمور ،شيوخنا الكبلار وملن أكبلر ملنهم يعنلي هلدفهم الفائلد العظملأ ملن الكتلاب ،وأن يتيسلر

الكتاب لطالب العلم ويص ح بقدر اإلمكان ،ويكلون بعض األمور إلأ ملن يلرون فيله الكفايلة ويعتملدون علليهم،
هل لو نبه الشيخ علأ م ل هرا؟ ما أخاله يقر م ل هرا األمر ،نعم "م مد

فيا عبد الباقي" رقم نسخته ،وكتم فيها الكتم ،وأحال عليها في فهارسه ،وأنتم تةدون في بعض الكتم عللأ ملا

سيأتي- ،يعني كتاب انذان م ال اشتمل علأ عشرات األبواب ،دلهلا لليس لهلا عالقلة فلي األذان ،-كلرلك أوقلات
الصلال  ،مواقيلف الصلال و يرهلا ،فلال بلد ملن االعتملا عللأ النسلخ الموثقلة" ،م ملد فليا عبلد البلاقي" ال شلك أنله
تصرف في عناوين ،ما تصرف في لم الكتاب ،تصرف في عناوين ،وفهرسلة ،وتلرقيم ،وأدلا ملن نلواحي ،حقيقلة

يعنللي ذكلرة ألطلراف األحا يللث شللي لللم يسللبل إليلله ،وهللرا فللي ايللة األهميللة لللداري البخللاري؛ ألن البخللاري يفلرا
ال للديث الواحللد فللي موا للع ك يللر قللد تصللل إل لأ العش لرين ،فالللري ليس لف عنللدة هللرة اإلحللاالت ،كيللف يعللرف أن

البخاري مخرج في هرة الموا ع؟! وهرة من حسنات "م مد فيا عبد الباقي" ،البلد ملن اإلنصلاف ،ترقيمله الكتلم
علأ أساي ما و لعه ملن عنلاوين واعتملدها ورقمهلا وأحلال عليهلا فلي فهارسله ،ال شلك أن هلرا إقلرار لهلرا الخطلأ
وينباي أن يتدارك ويتالفأ.

طبعللة ب لوالا مللا فيهللا مللتن ،مطبوعللة بللدون مللتن علللأ مللا أ ار ال للافظ -رحملله هللا ،-الللري طبللع دعللل المللتن فللي

ال اشية هرا أمر سهل ،يعنلي ال يلدخل الملتن اللري دلر ة الميللف منله فلي رللم الكتلاب ،بلل يضلعه فلي حاشلية
هللرا مللا فيله أشللكال ،لللو و للع المللتن فللوا وو للع ونلله خللا وعللرف أن كللالم ال للافظ فللي األسللفل ،وكللالم الميلللف

البخاري في األعلأ ما في إشكال من هرة ال ي ية ،إما أن يق م في ثنايا الكلالم ،ووقلع ملا وقلع ملن اعتملا نسلخة
لم يعتمدها ال افظ ابن حةر ،هرا الشك أنه خلل في أمانة النشلر ،ال يسلتطيع أن يقلول اإلنسلان خيانلة؛ ألن هلرا
أمر ظاهر ،عمل ظاهر بين الناي ،ون

عليه ،وأنه هو الري أ خله كما في حاشلية ،معكلم الطبعلة السللفية ملن

معه ها.

طالر ...........

الفتح شوف قال :وقد دربف الكتاب ،ثم قال ،أ خلنلاة ليتيسلر للقلار  ،ال ال فلي البخلاري فلي مقدمتله مقدملة الةلز
األول ،وددتها ويش يقول.
طالر ...........

ليكن ذلك أعون- ،يعنلي للقلار  -يست ضلر الملتن ثلم الشلرح ،لكلن أعلون لله ،وللو اعتملدت النسلخة التلي اعتملدها
ال افظ أقل األحوال ،ودعلتها في حقل يعرف استقالله علن الشلرح هلرا ملا فيله إشلكال ،ملن ذللك القرطبلي تفسلير،
األرل ما فيه آيات ،فيه يركر طرف انية ،ويركر مسائل ،ويفسر هرة ،ألفا انيات علأ الق ار التلي اعتملدها،
وهي ق ار نافع ،ا خل المص ف برواية عارم ،وحصل هناك خلل ،المفسر يفسر والقرآن المتلو يرة.

فعلللأ اإلنسللان إذا أ ار أن يتصللرف م للل هللرا التص لرفات ،أوال :ال يتصللرف فللي كتللم النللاي ،وإذا أ ار أن يكللون

أعللون لطالللم العلللم أن يضللعه فللي األعلللأ ،أو فللي ال اشللية ،ويعتمللد الروايللة أو القل ار التللي اعتمللدها المفسللر ،أو
الشارح.

ال افظ يقول :لم يستفتح المصنف بد الوحي بكتاب؛ ألن المقدمة ال تستفتح بما يستفتح بله يرهلا؛ ألنهلا تنطلوي

علأ ما يتعلل بملا بعلدها ،هلرا ذكلرة ال لافظ ويلن؟ يعنلي فلي شلرح كتلاب اإليملان؛ ألنله أول ملر يلر كلملة كتلاب،

وشرح كلمة كتلاب فلي هلرا المو لع يعنلي ملا هلو شلرحها فلي أول الكتلاب؛ ألنهلا ال تودلد فلي نسلخ البخلاري كلهلا
كلمة " كتاب" ،وباب وددت في بعض الروايات ،وإن لم تودد عند أبي ذر ،واألرليلي ،وودلد لفلظ بلاب عنلد أبلي
الوقف ،وابن عساكر ،والباقين.
واألرل في الباب حقيقته :فيما يدخل معه ويخرج منه- ،يعني ما يتورل به إلأ يرة -يسمونه بلاب ،م لل بلاب

المسللةد ،وبللاب البيللف ،وهكللرا هللرا األرللل فيلله ،ويةمللع علللأ أبلواب ،وأبويبللة ،وودللدت دمعلله علللأ بيبللان؛ ألنهللا

لاة اردة عندنا ،لكن في حاشية العشماوي علأ األدرومية ذكر إن من دموعه بيبلان ،وبلاب بلالرفع خبلر لمبتلدأ

م روف ،أي :هرا باب كيف يةوع فيه التنوين؟ باب ،ويةوع قطعه عملا بعلدة بلاب ،وتركله ل

لافة إللأ الةمللة

ال انية ،إلأ الةملة التالية كيف كان بد الوحي؟.
يقول الكرماني :يةوع فيه وفي نظائرة ثالثة أوده:
أحدها :رفعه مع التنوين باب.
وال اني :رفعه بال تنوين علأ اإل افة ،وعلأ التقديرين هو خبر مبتدأ م روف أي :هرا باب.
باب بالتسكين ،باب علأ سبيل التعلدا لألبلواب ،عللأ سلبيل التعلدا لألبلواب بصلور الوقلف ،فلال إعلراب
وال الثْ :
له حينئر كأنك تعد باب ،باب ،باب ،باب كرا ،وباب كرا إلأ أخرة علأ سبيل التعدا .
والم ار بالباب في عرف أهل العلم ،ما يةمع أو ما يتضمن مسائل ،وفصول ومسائل علمية ،فصول ومسائل.

وهنا البلاب ملا يتضلمن أحا يلث ،وقلد ال يكلون فيله إال حلديث واحلد كملا هلو ك يلر فلي رلنيع البخلاري -رحمله هللا

تعالأ.-
طيللم إذا كانللف حقيقللة البللاب مللا يتورللل بلله إلللأ ي لرة ،مللا يللدخل مع له ويخللرج منلله ،هللرة حقيقللة ،حقيقتلله اللاويللة
والعرفية العامة ،وأيضا حقيقته شرعية ،يعني الباب أال يودد في لفظ الشارع ،وفلي أحكلام الشلرع لفلظ بلاب -يعنلي
مللن نظللر مللن خصللاص البللاب ،-هللل نقللول أنلله مللا يشللمل مسللائل علميللة؟ ال ،أيضللا البللاب للله أحكللام فللي الشللرع،
وأ لقوا الباب هرة حقيقة شلرعية ،حقيقتله العرفيلة العاملة أيضلا عنلد النلاي هلو :ملا يلدخل معله ويخلرج منله حقيقتله

اللاوية كرلك ،يبقأ ال قيقة العرفية الخارة في العلرف الخلاص عنلد أهلل العللم ،االرلطالح عنلد أهلل العللم وهلو
العللرف الخللاص عنللدهم ،هللو أيضللا حقيقللة ،وال يقللال أنلله فيمللا يقابللل مللا قلنللاة فللي األول أن حقيقتلله فللي الم سللوي
وهو :ما يدخل معه وما يخرج منه؛ ألن ال قيقة اللاوية ،والعرفية ،والشرعية كلها حقائل ،وهرة حقيقة عرفيلة ،وإن
كانف خارة عند أهل العلم ،إال أنها تبقأ حقيقة فال يقال أنها من باب المةاع.

كيف :اسم دامد ال يتصرف ،ويستعمل علأ ودهين:
َ
أن يكون شرطا ن و" :كيف تصنع أرنع".

وأن يكون استفهاما حقيقيا :كيف أنف ،أو كيف حالك -لمن يخفأ عليه األمر -يستفهم.
وقد يكون للتعةم ن و { :و يف وت حك ُنرو و ِب َّ ِ
اَّلل}! [سور البقر  ]28:هرا للتعةم ،ال للسيال عن حقيقلة ال لال؛ ألن هللا
حو
ُ
-دل وعال -يعلم حقيقة ال ال.

كللان :هللرا فعللل ما للي نللاق

 ،ينصللم الخبللر يعنللي هللو الللري يرفللع المبتللدأ ،وينصللم الخبللر ،أو يكتفللي بنصللم

الخبللر؟ والمبتللدأ مللن األرللل مرفللوع ،بعضللهم يقللول :يرفللع وهللو ملليثر فللي المبتللدأ والخبللر ،لكللن المبتللدأ فللي أرللله
مرفللوع- ،يعنللي الخللالف لفظللي -سلوا قلنللا يرفللع المبتللدأ ،أو نقللول أن المبتللدأ مرفللوع مللن األرللل ،إنمللا تللأثيرة فللي
الخبر عكس تأثير إن وأخواتها.

{وِإ
ويةللوع أن تكللون تامللة؛ ألن كللان كمللا تللأتي ناقصللة تللأتي أيضللا تامللة و

تامة -يعني ودد ذو عسر  -ويةوع هنا أن تكون تامة وعلأ هرا فتعلرب

وكييا و ُكو ُع حطيويرٍ } [سللور البقللر  ]280:هللرة
كيلف حلال ملن فاعلل كلان ،وال بلد قبلهلا

من مضاف م روف والتقلدير بلاب دلواب كيلف كلان بلد اللوحي؟ إذا كلان سليال كيلف يأتيلك اللوحي؟ هلرا سليال،

ومضمون الباب بةميع أحا ي ه دواب لهرا السليال ،كيلف كلان بلد اللوحي؟ وإنملا احتليإ إللأ هلرا المضلاف؛ ألن

المركور في هرا الباب هو دواب كيف ،ألن المركور في هرا الباب هو دلواب كيلف كلان بلد اللوحي؟ ال السليال
بكيف عن بد الوحي ،كيف بد الوحي؟ دوابه في حلديث واحلد يعنلي لملا كلان فلي الالار ونلزل عليله ،أو بالرؤيلا
الصال ة قبل ذلك ،المقصو أن الةواب عن كيفية ،كيلف كلان بلد اللوحي ملاذا قلالوا؟ ألن ايلش هلو دلواب كيلف
كان؟ احتةنا إلأ تقدير باب ،كيف كان دواب بد الوحي قالوا :اعتمدنا هرا؛ ألنه المركور في الباب بةملتله ملن
أول حللديث إلللأ آخلرة هللو دلواب لهللرا السليال ،وفيلله مللن المسللائل عللن رللفات الللوحي ،ورللفات حامللله ،ورللفات
بالبداية فقا ،-يعنلي اسلتمر الةلواب علن السليال علن اللوحي بةملتله ،وملا يتعللل

الموحأ إليه- ،يعني ال تخت
َ
به منر أول من أوحي إليه -عليه الصال والسالم -إلأ وفاته ،وليس الم ار به البد علأ وده الخصوص.
وبللد الللوحي قللال عيللا

 :روي بللالهمز مللع سللكون الللدال مللن االبتللدا  ،وبايللر همللز مللع

للم الللدال وتشللد مللن

الظهور ،بدو إما أن يقلال بلد ملن البدايلة ،أو يقلال بلدو ملن الظهلور ،قلال ابلن حةلر :قللف وللم أرة مضلبوطا فلي
شي من الروايات ،ولم أرة مضبوطا في شي من الروايات التي اتصلف لنا ،إال أنه وقلع فلي بعضلها كيلف كلان
ابتدأ الوحي؟ فهرا يردح األول.
يقللول :لللم أرة مضللبوطا فللي شللي مللن الروايللات التللي اتصلللف لنللا ،يعنللي ال مضللبوطا بفللتح البللا  ،وال بللالهمز ،وال
بتركهللا ،وال بضللم البللا  ،وال بللالواو المشللد  ،وال تركهللا ،وإن كللان القا للي عيللا

الهمز من االبتدا  ،وباير همز مع

يقللول :روي بللالهمز مللع سللكون

م الدال وتشديد الواو من الظهلور ،يعنلي هلل كلالم القا لي عيلا

إلأ رواية ألنه يقول روي؟ أو مستند إلأ مةر احتمال عقلي ي تمله اللفظ؟

مسلتند

الكرمللاني يصللنع هللرا ك يل ار إذا كللان هنللاك احتمللال عقلللي للفظللة أور هللرا االحتمللال ،ويللر عليلله ال للافظ ابللن حةللر
بك ر  ،وأن االحتماالت العقلية ال مدخل لها وال مةال فلي فلن الروايلة ،وإن المعلول عليله والمعتملد عليله أوال وأخل ار
هللو الراويللة ،فللإن كللان كللالم القا للي عيللا

هللو مةللر احتمللال عقلللي ،اللفللظ ي تمللل هللرا ،وهللرا ،والمعنللأ أيضللا

م تمل فيمكن أن يقبل ،وإال فال افظ يقول :لم أرة مضبوطا فلي شلي ملن الروايلات التلي اتصللف لنلا إال أنله وقلع
فللي بعضللها كيللف كللان ابتللدا الللوحي؟ فهللرا يللردح األول بللد  ،وهللو الللري سللمعناة مللن أف لواة المشللايخ ،وقللد اسللتمع
المصنف هرة العبار ك ي ار كبد ال يض ،وبد انذان ،وبد الخلل ،وبد الخلل.
ور العيني علأ ابن حةر فقال- :بعد ما نقل كلالم القا لي عيلا

 -وبهلرا يلر عللأ ملن قلال :للم تةل الروايلة

بالودلله ال للاني ،يعنللي كللأن ال للافظ ابللن حةللر حمللل كللالم القا للي عيللا
رواية ،والعيني يقول :لما قال القا ي عيا

علللأ أنلله احتمللال عقلللي ال يسللتند إلللأ

وهو ثقة فيما ينقل :روي بالهمز مع السكون ،وروي بكلرا يكفلي فلي

ثبوت هاتين الروايتين ،يكفي في الضبا وال ن تاج أن نقول أن للم أ ارة مضلبوطا؛ ألن القا لي عيلا
فهرا بنا علأ أن القا ي عيا

رآة يكفلي،

-رحمه هللا -رآة مرويا عن اإلمام البخاري باللفظين ،وال لافظ ابلن حةلر حملل

كالم القا ي علأ أنه مةر احتمال عقلي ولرلك ر عليه ،والعيني لما أر أن كالم القا لي عيلا

مبنلاة عللأ

الرواية؛ ألنه قال روي بكرا ،وروي بكرا ،نعم ر علأ ال افظ ابلن حةلر فقلال :وبهلرا يلر عللأ ملن قلال :للم تةل
الرواية بالوده ال اني.

المؤك  :الطالم عنيك .

وعليكم السالم.

المؤك  :مستعك رن ه ث ر ك مب

ه فر ى عنيك.........

الشيخ تفضل ،دزك هللا خيرا ،سم.
طالر ...........

ولرلك يقول القا ي روي ،وللرلك يقلول روي ،لكلن كلملة ال لافظ يقلول :للم نلرة مرويلا -يعنلي ال بسلند
بص يح وال بشي .-

لعيف وال

طالر ..........

م ل هرة األمور يعني مةر ألفا ال يترتم عليها أثر ،واالحتمال العقلي يييدها ،ورويف ذكرت يعنلي فلي بعلض
النسللخ ،وال للافظ علللأ اطللالع تللام علللأ النسللخ كلهللا فتللر أثبللف ،مللع أن القا للي عيللا
كتاب في الباب في

-رحملله هللا تعللالأ -للله

با األلفا سوا كانف في المتون واألسانيد ،كتاب ال يودد له نظير بدون تر  ،لله كتلاب

اسمه "مشارا األنوار علأ ر اح األخبار" في

مش ل ل ل ل ل للارا أنل ل ل ل ل ل لوار تب ل ل ل ل ل للدت بس ل ل ل ل ل للبف

با ألفا الص ي ين والموطأ ال نظير له.

وم للن عة للم ك للون المش للارا ب للالارب

وله مختصر اسمه "مطلالع األنلوار" البلن قرقلول ،والاريلم أن شلهر المختصلر المطلالع أك لر ملن شلهر األرلل،

وللرا تةللدون النقللول عنله فللي الشللروح قلال رللاحم المطللالع ،ذكلر رللاحم المطللالع ،وأملا المشللارا ينللدر أن يللركر

عند العلما  ،نعم يقولون :قال القا ي عيا

 ،لكن ما ينقلون قال في المشارا.

تفضل.
مكا
يقللول -رحملله هللا تعللالأ :-كيللف كللان بللد الللوحي؟ كيللف كللان بللد الللوحي؟ وتللرديح هللرا الضللبا بفللتح البللا مللع

الهمللز ،أوال ألنلله مودللو عنللد البخلاري فللي موا للع اسللتعملها ك يل ار بللد الللوحي ،بللد انذان ،بللد الخلللل ،هللرا مللن
دهة؛ وألنه ودد في بعلض الروايلات كيلف كلان ابتلدا ؟ كيلف كلان ابتلدا اللوحي؟ والبلد واالبتلدا مصلدران لملا

واحد  ،ولو كان من الظهور لكان كيف كان ظهور؟ بدل من بدو ظهور ،لو دا بلفظ ظهور رد ف عندنا بدو،
لكن دا ما يدل علأ االبتدا فتردح عندنا لفظ بد .
واللوحي فلي األرلل :اإلعلالم فلي خفلا  ،ويطللل عللأ اإلشلار  ،والكتابلة ،والرسلالة ،واإللهلام ،والتصلويف شليئا بعللد
شللي  ،وللله إطالقللات ك يللر  ،وقيللل أرللله التفهلليم ،وقيللل أرللله التفهلليم وكللل مللا للللف بلله مللن كللالم ،أو كتابللة ،أو

رسالة ،أو إشار  ،فهو وحي.

وهو في ارطالح العلما في عرفهم الشرعي :اإلعالم بالشرع ،اإلعالم بالشرع هرا هو الوحي.

قللد يطلللل الللوحي وي ل ار بلله اسللم المفعللول أي :المللوحأ بلله ،أو المللوحأ وهللو :كللالم هللا -دللل وعللال -المنللزل علللأ
َ
النبي -رلأ هللا عليه وسلم.-
وقد اعتر

"م مد بن إسماعيل التيملي األرلبهاني" ،م ملد بلن إسلماعيل التيملي األرلبهاني هلرا لله شلرح يلدور

ذك لرة فللي الكتللم ،وقللد ال يعللرف اسللمه؛ ألنهللم يللركرون الكتللاب ون رللاحبه قللال رللاحم الت ريللر ،قللال ر لاحم

الت رير؛ ألنه لو قرأتم شرح النووي علأ مسللم يك لر النقلل عنله ك يل ار ،والمل ار بله الت ريلر فلي شلرح رل يح مسللم
لهللرا "ألبللي عبللد هللا م مللد بللن إسللماعيل " يوافللل البخللاري فللي اسللمه ،واسللم أبيلله ،وكنيتلله "األرللبهاني " ،ويقللال:

"األربهاني" بالبا " ،واألرفهاني" بالفا نسبة إلأ مدينة فلي المشلرا انن فلي إيلران أرلبهان ،وأرلفهان ،وملنهم
مللن يشللير إلللأ أن الفللا لفللظ المشللارقة ،والبللا لفللظ المااربللة ،وعلللأ كللل حللال البلللد ال يتايللر هللو ،هللو ،سلوا قيللل
بالفا  ،أو قيل بالبا  ،بالبا والفا .
وقللد اعتللر

م مللد بللن إسللماعيل التيمللي األرللفهاني علللأ هللرة التردمللة ،فقللال :لللو قللال :كيللف كللان الللوحي؟ لكللن

أحسن؛ ألنله تعلر

فيله لبيلان كيفيلة اللوحي ،ال لبيلان كيفيلة بدئله فقلا ،وقلال ال لافظ :تعقلم هلرا االعتل ار

بلأن

الم ار من بد الوحي حاله مع كل ما يتعلل بشأنه ،أي تعلل كان ،أي تعلل كان ،وهللا أعلم.

إلى رسو ه -صنى ه عنييه وسين  -دملع اإلملام -رحملة هللا عليله -بلين الصلال والسلالم عللأ النبلي -عليله
ِ
ِ
ِ ِ
ُّ
يما}
{حا مُّوف وها َّال و
الصال والسالم -امت اال لقول هللا -تعالأ -في سور األحزاب :و
آرُ وا وصنوا وعونحيه وو وسن ُموا وت حطين م
فن و
[سور األحزاب ،]56:ولم يقتصر علأ الصال كملا فعلل اإلملام مسللم ،وللم يقتصلر عللأ السلالم كملا يفعلله ك يلر ملن
قولهم عليه السالم ،إنما دملع بينهملا ليلتم االمت لال ،وأطللل النلووي فلي شلرح مسللم الك ارهلة عللأ ملن أفلر الصلال

ون السالم ،أو العكس ،مع أن ال افظ ابلن حةلر قيلد الك ارهلة بملن كلان يدنله ذللك- ،يعنلي باسلتمرار يصللي وال

يسلم ،أو يسلم وال يصلي.-
أمللا مللن كللان يصلللي ويسلللم يةمللع بينهمللا أحيانللا ،ويفللر الصللال أحيانللا ،ويفللر السللالم أحيانللا ،هللرا ال يللدخل فللي
الكراهة ،مع العلم بأنه ال يتم االمت ال إال بالةمع بينهما ،بالةمع بينهما.

قال -رحمه هللا -وقو ُ ه ،وقو ِ ه تالحظون فوا وقول الالم فوقها
راير فوا كلمة وقول ،معا يعني أنها لبطف بالضلبطين معلا ،يعنلي أنهلا رل ف بلاللفظين معلا فلي الروايلات،
مة وت تها كسر  ،وفوقها كلمة معا معا

وقول هللا -دل ذكرة ،-نعم.
طالر.........

-معا فوا "قول".-

ين ِريين وب حعي ِيد ِه} [سللور النسللا  ]163:انيللة وقللول هللا بللالرفع علللأ حللرف
{ِإَّنييا م حوو وححيو ييا ِإولحيي و
يك وك ومييا م حوو وححيو ييا ِإولييى ُنييو ٍح ووالَّ ِبِيي و
البللاب ،كيللف كللان بللد الللوحي؟ وقللول هللا عطفلا علللأ الةملللة ،ألنهللا فللي م للل رفللع ،وكللرا علللأ تنللوين بللاب ،بللاب
علأ القطع ،كيف كان؟ ألن الةملة تكون حينئر فلي م لل رفلع ،ألنله ملع علدم القطلع ،إذا قلنلا بلاب كيلف قلنلا أن
الةملة في م ل در بإ افة باب إليها ،ويتةه حينئر

با قول بالكسر.

وقو ُ ه و بلالرفع عللأ حلرف البلاب عطفلا عللأ الةمللة؛ ألنهلا فلي م لل رفلع ،وكلرا عللأ تنلوين البلاب ،وبلالةر
عطفا علأ كيف ،وبإثباتها باير تنوين ،وإثبات باب باير تنلوين ،والتقلدير "بلاب معنلأ قلول هللا -دلل وعلال ،-أو
دل ذكرة-؛ ألن العطف علأ نية تكرار العامل ،كأنه قال" :باب كيف كلان بلد اللوحي"؟" ،بلاب كيلف كلان بلدالوحي" ،وباب قول هللا -دل ذكرة" -؛ ألنه عطف علأ نية تكرار العامل.
وال يصح تقدير كيفية قول هللا؛ ألنه يصح القول بأن باب كيفية بد الوحي ،لكن ال يةوع ،وكيفية قول هللا لملاذا؟
ألن كالم هللا -دل وعال -ال يكيف رفة من رفاته ،ال يكيف قاله عيا

.

ويةوع رفع "وقول هللا علأ القطع" و يرة يقول الكرماني في شرحه ،ذكر البخاري انية الكريملة ،ذكلر البخلاري أن

انية الكريمة ،أو ذكر البخاري -رحمه هللا تعلالأ -انيلة الكريملة ،ألن عا تله أن يسلتدل للتردملة بملا وقلع لله ملن

قرآن أو سنة ،في ك ير من الترادم يركر باب كلرا وقلول هللا -دلل وعلال -وقلد يلور آيلة ال تلدل عللأ ال كلم وإنملا
فيها لفظة موافقلة للفلظ ور فلي ال لديث ،ثلم بعلد ذللك يفسلر هلرة اللفظلة ،ويلور فلي التردملة آيلة ،وقلد يلور حلدي ا
لر ع للن
ل لليس عل للأ ش للرطه ويعلق لله ،وق للد ي للور ح للديث يعلق لله عل للأ ش للرطه ،وأور ة ف للي مو للع أخ للر ،وق للد ي للور أث ل ا
الص ابة ،أو التابعين؛ ليردح بهرا كله أحد احتمالي التردمة الم تملة.

يقول الكرملاني :ذكلر البخلاري انيلة الكريملة؛ ألن عا تله أن يسلتدل للتردملة بملا وقلع لله ملن قلرآن أو سلنة مسلند
و يرها ،يعني مسند و يرها- ،يعنلي مرفوعلة إللأ النبلي -عليله الصلال والسلالم ،-أو موقوفلة ،أو مقطوعلة عللأ

الص ابة ،أو التابعين علأ كل حال البخاري يور هرا ،وهرا من عا اته ،وسيمر بنا ك ير من هرا.
وأ ار أن الللوحي سللنة هللا تعللالأ فللي أنبيائلله {ِإَّنييا مووحيو ييا ِإوليييك وكمييا مووحيو ييا ِإولييى ُنييوح والَّ ِبِيييين ِريين بع ِ
ييد ِه} [سللور
و
ح و و ح وح
ح وح
وح
ٍ و
النسا  ]163:هرة سنة هللا -دل وعال -إلأ أنبيائه التي ال تتاير وال تتبدل في أنبيائه ،وقال ابن بطال :معنلأ هلرة
انية ،أن هللا تعالأ أوحأ إلأ م مد -رلأ هللا عليه وسلم -كما أوحأ إلأ سلائر النبيلين ،كملا أوحلأ إللأ سلائر
األنبيا  ،وهي رسالة وحي ،وهي رسالة ،رسالة -يعني منطوقة -بواسطة دبريلل موحلا إللأ النبلي -عليله الصلال
والسالم -ال وحي إلهام ،ال وحي إلهام؛ ألنه قد يقلول قائلل مل ال رل يح هلرا وحلي ،لكلن ملا يللزم منله اللفلظ؛ ألن

{وم حوو وحى ورُّا وك ِإوليى الَّ حح ِيل وَ} [سلور الن لل- ]68:يعنلي ألهمهلا ،-والمل ار بهلرا وحلي رسلالة بواسلطة
من الوحي اإللهام و
دبريل -عليه السالم -ال وحي إلهام؛ ألن الوحي ينقسم إلأ ودوة متعد كما تقدم في تعريفه اللاوي.
وقللال الكرمللاني :إنمللا ذكللر هللا -دللل وعللال -نوحلا علللأ سللبيل التخصللي

 ،وعطللف عليلله النبيللين ،ولللم يللركر آ م،

قال :ألنه أول نبي مشرع عند بعض العلما  ،أو ألنله أول نبلي عوقلم قومله خصصله بله؛ تهديلدا لقلوم رسلول هللا
-رلأ هللا عليه وسلم ،-يعني التنصي

علأ نوح فيما يقوله الكرماني ألمرين:

أوال :ألنله أول نبللي مشللرع ،أو ألنلله أول نبللي عوقللم قوملله فللن

عليلله؛ ليست ضللر وت ضللر قصللته مللع قوملله ومللا

وقع لهم بسبم عوته ،فال شك أن م ل هرا يورث شيئا من التهديد لهيال القوم المنزل عليهم.

يقول العيني :وفيهما نظر- ،يعني في االحتمالين الرين ذكرهما العيني نظر-

أما األول :فألن أول مشرع هو آ م -عليه السالم ،-أول مشرع هو آ م -عليه السالم -فإنه أول نبي أرسل إللأ
بنيه ،وشرع لهم الشرائع.
وأما ال اني :فألن شيف -عليه السالم -هو أول من عرب قومه بالقتل.
والللري يظهللر لللي مللن الةلواب الشللافي عللن هللرا أن نوحلا -عليلله السللالم -هللو أول ،أن نوحلا -عليلله السللالم -هللو
ِ
ين} [سللور
{و وج وعحنو يييا ُك ِرَّ وتي ُ
ييه ُهييي ح احلوبييياق و
األب ال للاني للبشللر ،ودميللع أهللل األر مللن أوال ة كمللا قللال -دللل وعللال -و
الصافات ]77:ولرلك خصله هللا تعلالأ باللركر ،ولهلرا عطلف عليله األنبيلا لك لرتهم- ،يعنلي كلالم العينلي فلي انتقلا
الكرمللاني فللي كللون ،فللي تخصللي

نللوح؛ ألنلله أول مشللرع ،يقللول :آ م مشللرع -يعنللي دللا بشللي دديللد لللم يسللبل

إليه ،-وأيضا شيث أول من عرب قومه بالقتل ،لكن هل االتعلا بشليث وملا نلزل بقومله؟ م لل االتعلا اللري نلزل
بقوم نوح واشتهارة ،واألمم كلها تعرف ما حصل لقوم نوح من الارا والطوفان ،فيهد بشي يعرفه الناي كلهم ملا

يهد بشي ال يعرفه إال خارة الناي  ،ودا في بالنسبة لنوح في حديث الشلفاعة ملا يلدل عللأ أنله أول الرسلل،

ما يدل علأ أنه أول الرسل ،فتخصيصه برلك لهرا.

وأما قول العني أنه هو األب ال لاني للبشلر ،ودميلع ملن عللأ ودله األر

ملن أوال ة ،ال ينفلي أن يكلون االهتملام

باألب األول أشد؛ ألنه أبوة وأبو يرة ممن بعدة وممن قبله ،كلهم يةمعهم آ م -عليه السالم.-
نعم.

طالر.............
ودعلنللا ذريتلله هللم البللاقين مللا فللي يللرهم ،مللا فللي يللر ذريللة نللوح كلهللم مللن أوال ة ال الثللة ،هللرا مةمللع عليلله عنللد

الميرخين.
يقول ابن حةر :مناسبة انية للتردمة وا

ة ،مناسبة انية للتردمة وا

ة من دهة أن رلفة اللوحي إللأ نبينلا

رلللأ هللا عليلله وسلللم -توافللل رللفة الللوحي إلللأ مللن تقدملله مللن النبيللين ،توافللل رللفة الللوحي إلللأ مللن تقدمله مللنالنبيين ،ومن دهة أن أول أحاول النبيين في الوحي بالرؤيلا بالرؤيلا ،كلل األنبيلا عللأ هلرا كملا رواة أبلو نعليم فلي
الللدالئل ،بإسللنا حسللن عللن علقمللة بللن قلليس رللاحم ابللن مسللعو -ر للي هللا عنلله -قللال" :إن أول مللا يلليتأ بلله
األنبيا في المنام حتأ تهد قلوبهم ،ثم ينزل الوحي بعد في اليقظة ،والنبيين من بعدة".
من باب عطف العام علأ الخاص ،من باب عطف العام علأ الخاص ،والفائد من ذلك االهتمام بشلأن الخلاص
والعناية به ،لالهتمام بشأن الخاص والعناية به اع أبو ذر انية.
عندكم رقم اثنين ،اثنين قول هللا -دل ذكرة -عند أبلي ذر ،و يلرة -علز ودلل -بلدل دلل ذكلرة ،والنبيلين ملن بعلدة

رقم ثالثة ،عند أبي ذر رمزة " هل "؛ ألنه " الهروي " نعم ،انية- ،يعني لو أن اإلخوان أحضروا ،أو روروا عللأ
األقللل هللرا البللاب مللن أدللل أن يتمرنلوا علللأ هللرة الرمللوع كللان أدللو  -،انيللة ،انيل َة بالنصللم بتقللدير اقل أر انيللة ،أو
ديث منصوب علأ تقدير اق أر ال ديث ،أو أكمل ال لديث،
أكمل انية ،وم لها إذا قيل ال ديث بعد ذكر طرفه ،ال َ

وبعض األخوان يقول :ان يمكن أن يةوع نصم باب -يعنلي للو قيلل أنله يةلوع فلي بلاب ودله اربلع وهلو النصلم
تقديرة اق أر باب -ال مانع من ذلك أبدا.

وهللا أعلم ،ورلأ هللا وسلم علأ نبينا م مد ،وعلأ آله ور به أدمعين.

